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Gmina Oleśnica 

ul. Nadstawie 1         Oleśnica, 12.03.2021 r. 

28-220 Oleśnica 

 

INFORMACJA 

dla Wykonawców nr 7 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

„Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica” 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na 

pytania oraz modyfikuje SIWZ: 

 
Pytanie nr 1:  
Na czym polega remont szafek oświetleniowych? 
Odpowiedź: 
Aktualnie istniejący w rozdzielni stacji transformatorowej układ sterowania oświetleniem wraz z 
układem pomiarowym należy zdemontować (harmonogram demontażu uzgodnić z PGE 
Dystrybucja S.A.) 
W rozdzielni stacji transformatorowej należy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00. 
Rozłącznik bezpiecznikowy należy zasilić z szyn kablem YAKY 4 x 35 mm².  
Zasilanie od rozłącznika bezpiecznikowego do złącza oświetleniowego zamontowanego na słupie 
stacji transformatorowej wykonać kablem AsXSn 4x25 mm² prowadzonym w rurze osłonowej BE 
50 odpornej na działanie promieni UV. W przypadku stacji budynkowej zasilanie od rozłącznika 
głównego do złącza oświetleniowego zabudowanego na fundamencie na zewnątrz stacji 
transformatorowej wykonać kablem YAKXs 4 x 35mm² (w części ziemnej trasy w rurze osłonowej 
KR 50).  
Wymaga się instalacji szafy pomiarowo – sterującej na wysokości 1,5 – 1,7 metra na żerdzi stacji 
transformatorowej lub na słupie energetycznym (w przypadku remontu istniejącej szafy) o 
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP44, (min. dwukomorowe): 1. 
komora pomiarowa (uwzględniająca montaż 3-fazowego licznika energii elektrycznej) 
zabezpieczona zamkiem typu „Master Key poziomo 0 – przeznaczonego dla oświetlenia” 2. 
komora sterująca oświetleniem ulicznym. Złącze pomiarowo – sterującej musi być uziemione i 
musi być wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wraz z układem „nadążnym” 
kompensacji mocy biernej.  
W części pomiarowej należy zabudować zabezpieczenie przedlicznikowe typu S 301 o 
charakterystyce C przystosowane do plombowania i tablicę licznikową umożliwiająca montaż 
licznika. W części sterującej szafy, należy wykonać podłączenie obwodów za pomocą stycznika 
sterowanego poprzez sterownik połączony z zegarem astronomicznym. Jako zabezpieczenia 
obwodowe należy zamontować zabezpieczenie jako samoczynne bezpieczniki nadmiarowo-
prądowe typu S o charakterystyce B. Okablowanie toru zasilającego szafy oświetleniowej wykonać 
przewodem LgY 10mm², natomiast okablowanie toru sterowania (zasilanie zegara, przełącznika 
ręczne/automat i cewki stycznika) przewodem LgY 1,5mm2.  
Należy wykonać podłączenie do nowych złączy oświetleniowych istniejące lub modernizowane 
obwody oświetleniowe linii napowietrznej, które będą zasilane przewodami AsXSn z żyłami o 
przekroju 25mm2, prowadzonymi w rurze osłonowej RL 37, po słupie stacyjnym lub słupie 
energetycznym i podłączone do obwodów oświetleniowych za pomocą zacisków izolowanych 
(dwustronnie przebijających). 
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We wszystkich szafach oświetleniowych, które nie będą podlegać modernizacji należy 
zamontować ograniczniki prądu rozruchu instalacji oświetleniowej oraz wymienić zegary 
astronomiczne na takiego samego typu jakie zostaną zastosowane w nowych złączach 
oświetleniowych wraz z ich jednakowym zaprogramowaniem. Wszystkie obwody zasilane z 
każdego złącza oświetleniowego muszą być załączane i wyłączane w tym samym czasie zgodnie 
ze wschodem i zachodem słońca wraz korektą czasu +/- 20 min, którą należy ustalić z 
Zamawiającym przed rozpoczęciem prac. 
 
Pytanie nr 2:  
Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzeń kompensacji mocy biernej? 
Odpowiedź: 
Tak, zamówienie obejmuję dostawę urządzeń kompensacji mocy biernej. Wymagania minimalne w 
tym zakresie: 
Należy w każdym złączu oświetleniowym wykonać montaż nadążnego układu kompensacji mocy 
biernej, który będzie dynamicznie dopasowywać poziom kompensacji w zależności od 
generowanej mocy biernej przez sieć oświetleniową, która może zmieniać się w zależności od 
poziomu redukcji mocy czynnej opraw oświetleniowych.  
Nadążny układ kompensacji mocy biernej musi spełniać warunki przyłączeniowe tj. dla mocy 
biernej indukcyjnej maksymalnie parametr tgϕ musi być ≤ 0,4 i nie może występować moc bierna 
pojemnościowa. Wymagany zakres temperatury pracy układu kompensacji mocy biernej od -30⁰C 
do +55⁰C. Uzyskanie wymaganego poziomu kompensacji mocy biernej musi być potwierdzone 
raportem z pomiarów mocy czynnej, mocy biernej pojemnościowej i mocy biernej indukcyjnej, 
przeprowadzonych w czasie jednego pełnego 9-godzinnego cyklu oświetleniowego np. od godziny 
21:00 do godziny 6:00. Pomiar należy wykonać w trybie ciągłym, próbkowanie danych 
pomiarowych maksimum co 15 minut lub mniej.    
 
Pytanie nr 3:  
Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę systemu sterowania oświetleniem? 
Odpowiedź: 
Tak zakres zamówienia obejmuje dostawę systemu sterowania oświetleniem. 
 
Pytanie nr 4:  
Czy zakres zamówienia obejmuje wymianę zabezpieczeń oraz przewodów od zabezpieczenia do 
oprawy? 
Odpowiedź: 
Tak, zakres zamówienia obejmuje wymianę zabezpieczeń oraz przewodów od zabezpieczenia do 
oprawy. 
 
Pytanie nr 5:  
Prosimy o wskazanie ilości punktów oświetleniowych linii kablowej i linii napowietrznej. 
Odpowiedź: 
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
wykonanie inwentaryzacji własnej i opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji 
oświetlenia ulicznego. Aktualnie zamawiający nie ma informacji o ilości punktów oświetleniowych 
linii kablowej i linii napowietrznej. 
 
Pytanie nr 6:  
Czy Zamawiający wprowadzi jednolicie kary umowne za zwłokę (w umowie część kar jest 
opóźnienie, a część za zwłokę)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. 
 
Pytanie nr 7:  
Prosimy o ograniczenie łącznej odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy do 100% wartości 
kontraktu. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. 
 
Pytanie nr 8:  
Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody pośrednie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. 
 
Pytanie nr 9:  
Zamawiający oczekuje zamontowania stałego ogrodzenia wokół całej mikro-instalacji 
fotowoltaicznej. Z jakiego materiału ma być to ogrodzenie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmniejszył zakres przedmiotu zamówienia i zrezygnował z budowy instalacji 
fotowoltaicznej. Informacja o zmianie Opisu Przedmiotu Zamówienia została zamieszczona na 
stronie  w dniu 04.03.2021 r.  
 
Pytanie nr 10:  
Czy Wykonawca ma obowiązek świadczenia usługi konserwacji przez 3 letni okres tylko 
zmodernizowanego systemu oświetlenia czy jeszcze elektrowni fotowoltaicznej? 
Odpowiedź: 
Wykonawca ma obowiązek świadczenia usługi konserwacji przez 3 letni okres dla 
zmodernizowanego systemu oświetlenia. Elektrownia fotowoltaiczna nie jest przedmiotem 
zamówienia. 
 
Pytanie nr 11:  
Prosimy o zweryfikowanie informacji na temat wymagań odnośnie modułów fotowoltaicznych. W 
specyfikacji znajdują cię moduły polikrystaliczne natomiast w obecnej chwili stosuje się prawie 
wyłącznie moduły monokrystaliczne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmniejszył zakres przedmiotu zamówienia i zrezygnował z budowy instalacji 
fotowoltaicznej. Informacja o zmianie Opisu Przedmiotu Zamówienia została zamieszczona na 
stronie  w dniu 04.03.2021 r.  
 
Pytanie nr 12:  
W dokumentacji przetargowej jest informacja że Oleśnica znajduje się na terenie PGE Rzeszów, 
ale sieć nN jest na terenie PGE Skarżysko-Kamiennej, ale w pkt 3.1.5.5. mówią o wprowadzeniu 
obiektu do ENERGA Elbląg. Do sieci którego dystrybutora i na jakim terenie ma być wprowadzony 
ten obiekt? 
Odpowiedź: 
Gmina Oleśnica objęta jest obszarem PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów oddział Staszów. 
 
Pytanie nr 13:  
Jak wynika z treści PFU (3.1.3. Dokumentacja Zamawiającego) załącznikiem nr 2 do PFU jest 
Przedmiar robót. Prosimy zatem o publikację Przedmiaru robót na stronie BIP. 
Odpowiedź: 
Przedmiar robót nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamówienia. Przy obliczeniu ceny oferty 
Wykonawca uwzględnia w kosztorysie swoje własne obmiary i założenia kalkulacyjne.  
 
Pytanie nr 14:  
Warunki techniczne modernizacji stanowiące integralną część dokumentacji przetargowej 
zobowiązują Gminę Oleśnica do przebudowy obwodów oświetleniowych zasilających oprawy 
poprzez wymianę na przewód oświetleniowy AsXSn 2x25 mm2. Opis ogólny przedmiotu 
zamówienia (2.1. PFU) oraz to, co podlega zadaniu (3.2.2. pkt. 1)) PFU nie przewidują montażu 
przewodu oświetleniowego. 
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Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje montaż przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25 
mm2 i jeśli tak, to ile ? 
Odpowiedź: 
Zamówienie obejmuje montaż przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25 mm2 o długości około 26 
km, według następujących wymagań: Należy wykonać dla sieci napowietrznych wymianę 
przewodów nieizolowanych na przewody izolowane i zainstalowanie ich niezależnie od sieci 
abonenckiej niskiego napięcia poprzez demontaż przewodu oświetleniowego nieizolowanego typu 
AL linii nN zasilającego oświetlenie uliczne lub w przypadku linii izolowanej pięciożyłowej typu 
AsXSn odłączenie przewodu zasilającego oświetlenie uliczne i montaż przewodu AsXSn 
2x25mm2. Wszystkie prac związane z wymianą przewodów zasilających oświetlenie wykonać 
zgodnie z zapisami Tomu 6 p.n. Linie napowietrzne i kablowe nN zawartego w Wytycznych do 
Budowy Systemów Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.  
 
Pytanie nr 15:  
Parametry techniczno-użytkowe, jakimi powinny się charakteryzować materiały przewidziane do 
zabudowy (4.1. PFU) w ppkt. e) wymuszają w szafie oświetleniowej zastosowanie zegara 
astronomicznego z monitoringiem szafy. Prosimy o szczegółową informację i szczegółowe podanie 
funkcjonalności monitoringu sieci, jakie mają być zrealizowane poprzez zegar astronomiczny. 
Odpowiedź: 
W aktualnym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający nie wymaga monitoringu sieci.  
 
Pytanie nr 16:  
Zamawiający wymaga, aby szafa oświetleniowa została wyposażona w układ kompensacji mocy 
biernej. 
Czy Zamawiający wymaga, aby to był zastosowany układ tzw. "nadążny" kompensacji mocy 
biernej reagujący na zmiany energii biernej pojemnościowej, czy Zamawiający dopuszcza 
przyłączenie urządzenia o stałej wartości indukcji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby szafa oświetleniowa została wyposażona w nadążny układ 
kompensacji mocy biernej. Dalszy ciąg odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 2. 
 
Pytanie nr 17:  
Zamawiający wymaga zabudowania sterownika redukcji mocy (natężenia oświetlenia) 
umożliwiającego przeprogramowanie parametrów oprawy, program redukcji mocy bez użycia 
zwyżki - podnośnika z odległości co najmniej 12 m od oprawy. 
Czy oprawy mogą być programowane grupowo, wiele opraw w ramach jednego obwodu, czy 
wymagane jest programowanie indywidualne każdej oprawy z osobna niezależnie od programu 
innych opraw w danym obwodzie ? 
Odpowiedź: 
Każda oprawa musi być programowana indywidualnie, niezależnie od programu innych opraw w 
danym obwodzie i musi być możliwość zmiany programu każdej oprawy z osobna w dowolnym 
czasie i w dowolnej ilości.  
 
Pytanie nr 18:  
Zamawiający wymaga, aby zabudowany sterownik oprawy natężenia oświetlenia nie powodował 
utraty gwarancji. 
Czy Zamawiający wymaga, aby sterownik redukcji zabudowany był wewnątrz oprawy, czy na 
zewnątrz ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zabudowę sterownika wewnątrz jak i na zewnątrz oprawy. W przypadku 
zabudowy sterownika wewnątrz obudowy oprawy, sterownik musi być na liście komponentów 
oprawy oświetleniowej potwierdzonej licencją/certyfikatem ENEC. W przypadku montażu na 
zewnątrz oprawy musi być zainstalowany w standaryzowanym złączu zewnętrznym również 
potwierdzonym licencją/certyfikatem ENEC. 
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Pytanie nr 19:  
Zamawiający wymaga, aby sterownik redukcji mocy posiadał możliwość deklaracji dowolnego 
poziomu mocy. 
Czego Zamawiający oczekuje poprzez samą możliwość deklaracji ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył system sterowania oświetleniem w formie 
rozwiązania informatycznego (oprogramowanie, urządzenia), które umożliwi prezentację lokalizacji 
wszystkich zainstalowanych opraw oświetleniowych na mapie. Z poziomu dostępnej mapy musi 
być możliwość sprawdzenia wgranego harmonogramu redukcji mocy każdej z osobna oprawy 
oświetleniowej i musi być możliwość ustawienia nowego lub zmiany istniejącego harmonogramu 
redukcji mocy oprawy. Wgranie nowych harmonogramów do sterowników redukcji mocy opraw 
musi się odbywać po ustawieniu harmonogramów w siedzibie Zamawiającego.  
Rozwiązanie informatyczne musi prezentować i mieć możliwość eksportu do pliku w formacie .csv 
czasu świecenia i zużycia energii elektrycznej każdej oprawy z osobna. Komunikacja z oprawą w 
celu np. wgrania nowego harmonogramu redukcji mocy oprawy  musi się odbywać zgodnie z 
zapisami PFU – bez użycia zwyżki/podnośnika z odległości co najmniej 12m od oprawy.   
 
 
Zamawiający w dniu 12.03.2021 r. zamieszcza następujące dokumenty:  

 Załącznik nr 1a Tabela do obliczeń fotometrycznych aktualizacja z dnia 12.03.2021 w 
formacie xls 

 Załącznik nr 1a Tabela do obliczeń fotometrycznych aktualizacja z dnia 12.03.2021 w 
formacie pdf 

 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica  
/-/ mgr Leszek Juda 

 


